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Referat af møde i Rådgivningspanelet for DCE – Nationalt Center for 
Miljø og Energi 
Dato: 27. oktober 2017 kl. 10.00 – 14.00 
Sted: Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde 
 
Til stede: Prodekan Kurt Nielsen; Direktør Hanne Bach; Styrelseschef Najaaraq De-
mant-Poort (via videolink); Direktør Carl-Emil Larsen; Chefkonsulent Carl Åge Pe-
dersen; Chefkonsulent Michael Andersen; Specialkonsulent Erik Rasmussen (istf. 
Kontorchef Jacob Møller); Afdelingschef Mark Desholm; Specialkonsulent Kirsten 
Bang (referent) 
 
Fraværende: Direktør Ole Morten Petersen; Miljøpolitisk Chef Jacob Lamm Zeu-
then; Kontorchef Jacob Møller; Direktør Thomas Barfoed; Vicedirektør Claus Torp; 
Miljøpolitisk chef Karin Klitgaard; Formand Claus Lind Christensen; Afdelingschef 
Morten Pedersen 
 
Inviterede deltagere: Seniorforsker Karen Timmermann (Institut for Biosci-
ence/DCE, AU); Professor Lars Hestbjerg (Institut for Miljøvidenskab/DCE, AU) 
 
 

 
 
 
 
 

 

Dagsorden 
1. Velkomst 
2. Status for DCE 
3. Nyt fra Aarhus Universitet 
4. Oplæg: Konkurrenceudsættelse 
5. Aktuelle emner/informationer fra panelet 
6. Mødets faglige emner: ’International evaluering af vandplansmodeller’ og 

’eDNA og mikrobiologi’   
7. Panelets forslag til emner for næste møde 

 

Ad pkt. 1. Velkomst 
Kurt Nielsen bød velkommen og præsenterede mødets program.  
 
Ad pkt. 2. Status og strategiske udfordringer for DCE  
Hanne Bach’s præsentation, som bl.a. omfattede en orientering om Halvårsstatus 
2017 for DCE, er vedlagt referatet (og ligger desuden på http://dce.au.dk/cen-
tret/raadgivningspanel/moedemateriale-og-referater/). 
 
På baggrund af oplægget blev der fra rådgivningspanelet bl.a. spurgt til /kommente-
ret på følgende:   
 

http://dce.au.dk/centret/raadgivningspanel/moedemateriale-og-referater/
http://dce.au.dk/centret/raadgivningspanel/moedemateriale-og-referater/
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• DCE/AU’s håndtering af Landbrug- og Fødevarers ”7 synder”-kampagne blev 
drøftet herunder problematikken i, at politik og forskning blandes sammen.  
 
/AU’s artikel i Altinget: https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/debat-lf-
kampagne-er-gift-for-forholdet-mellem-forskere-og-landbrug / 

 
 
Ad pkt. 3. Nyt fra Aarhus Universitet 
Kurt Nielsen informerede bl.a. AU’ s interdisciplinære tematiske centre: Centrene har 
foreløbig finansiering for en 5-årig periode og centrene skal dels høste den synergi, 
der ligger i den interdisciplinære tilgang og dels bidrage til et øget samarbejde med 
erhvervslivet. Der blev fra panelet spurgt til sammenhængen til DCE, som jo også er 
et ”center”. Kurt Nielsen svarede, at de interdisciplinære tematiske centre er centreret 
om forskning og skal ikke yde myndighedsrådgivning – det skal de nationale centre, 
som DCE og DCA. De interdisciplinære tematiske centre skal styrke forskningsbasen 
og dermed understøtte den rådgivning der leveres via DCE og DCA. 
 
/Centre som Institut for Bioscience og Institut for Miljøvidenskab (som er de institut-
ter, der primært leverer rådgivning via DCE) er involveret i: 
CAN - Center for Adaptiv Naturforvaltning http://projects.au.dk/can/  
WATEC - Center for Vandteknologi http://watec.au.dk/  
CBIO - Center for Cirkulær Bioøkonomi http://cbio.au.dk/  
iClimate - Centre for Climate Change http://iclimate.au.dk/  
 
Øvrige interdisciplinære tematiske centre på AU: 
IMAT - Centre for Integrated Materials Research http://imat.au.dk/  
iFOOD - Centre for Innovative Food Research http://ifood.au.dk/  
Centre for Digitalisation, Big Data and Data Analytics http://digit.au.dk/ / 
 
Med reference til at det danske erhvervslivs engagement ift. deres rolle i at nå FN´s 17 
verdensmål i 2030, blev der fra panelets side spurgt til, hvordan AU forholder sig. 
Kurt Nielsen svarede, at mange af universitets aktiviteter understøtter udvikling, der 
bidrager til opfyldelsen af verdensmålene, men at det var en god overvejelse universi-
tetet blev mere synlige omkring det.  
 
Kurt Nielsen orienterede desuden om, at AU har indført adgangskvotient på alle na-
turvidenskabelige og ingeniøruddannelser. Fremover skal kommende studerende 
have et snit på mindst 7,0 for at blive optaget direkte gennem kvote 1 på en uddan-
nelse på Science and Technology. Ændringen sker for at styrke kvaliteten i uddannel-
serne, mindske frafaldet og skabe bedre dimittender. 
 
Ad pkt. 4. Oplæg: Konkurreenceudsættelse 

https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/debat-lf-kampagne-er-gift-for-forholdet-mellem-forskere-og-landbrug
https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/debat-lf-kampagne-er-gift-for-forholdet-mellem-forskere-og-landbrug
http://projects.au.dk/can/
http://watec.au.dk/
http://cbio.au.dk/
http://iclimate.au.dk/
http://imat.au.dk/
http://ifood.au.dk/
http://digit.au.dk/
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Kurt Nielsen’s præsentation (som også viser en oversigt over de tematiske centre fra 
punkt 3), er vedlagt referatet (og ligger desuden på http://dce.au.dk/centret/raadgiv-
ningspanel/moedemateriale-og-referater/). 
Der var derudover bl.a. følgende kommentarer og opfordringer/forslag til oplægget: 
 

• Hvordan er beslutningen om konkurrenceudsættelse truffet og er der foreta-
get en analyse af hvad konsekvenserne af en sådan konkurrenceudsættelse 
er? - Beslutningen er Ministerens og den er godkendt i regeringen. Universi-
teterne inddrages i en konsekvensvurderingsproces fra oktober og frem til 
årsskiftet 2017/2018, hvor bl.a. Bør bl.a. bevaring af stærke forskningsmil-
jøer, markedsforhold, synergier, personaleforhold, data og databaser skal 
vurderes. 

• Kan udenlandske universiteter byde ind? - Udenlandske universiteter kan 
indgå, men ikke være faglig ”lead” på det samlede tilbud.   

• Har AU en strategi for håndteringen af konkurrenceudsættelsen – samar-
bejde med udenlandske partnere f.eks.? – AU vil vurdere udbuddene én for 
én og samarbejdsmuligheder både internationalt og nationalt vil selvfølgelig 
blive en del af vurderingen af, hvordan tilbuddet bliver bedst muligt. 

 
/ Miljø- og Fødevareministeriet varslede d. 2. november hvilke områder af myndig-
hedsbetjeningen, der er de første, der kommer i udbud. Det drejer sig om følgende 
opgaver, som i dag varetages af DCE: Indsatsområderne luft og emissioner (37 
mio./år) under ydelsesaftalen Luft, Emissioner og Risikovurdering og indsatsområ-
det arter og tør natur under ydelsesaftalen Natur og Vand (20 mio./år). Derudover 
er følgende områder inden for Københavns Universitets aftaler konkurrenceudsat: 
skov og landskabsområdet (12 mio./år) og skovovervågning (4 mio./år). Samlet set 
konkurrenceudsætter ministeriet opgaver inden for myndighedsbetjening for i alt 
73 mio. kr. årligt i 2018./ 
 
 
Ad pkt. 5. Aktuelle emner/informationer fra panelet 
Panelet orienterede om aktuelle emner fra deres respektive institutioner. Punktet re-
fereres ikke.  
 
Ad pkt. 6. Mødets faglige emner  
Seniorforsker Karen Timmermann orienterede om den evaluering af det videnskabe-
lige arbejde bag Danmarks vandplaner, som et internationalt evalueringspanel har of-
fentliggjort. Professor Lars Hestbjerg brugen af eDNA-analyser i forbindelse med 
forskningen indenfor mikrobiologi.  
 
Begge præsentationer er vedlagt referatet (og ligger desuden på 
http://dce.au.dk/centret/raadgivningspanel/moedemateriale-og-referater/). 
 
På baggrund af oplæggene blev der fra rådgivningspanelet bl.a. spurgt til følgende: 

http://dce.au.dk/centret/raadgivningspanel/moedemateriale-og-referater/
http://dce.au.dk/centret/raadgivningspanel/moedemateriale-og-referater/
http://dce.au.dk/centret/raadgivningspanel/moedemateriale-og-referater/
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Vedr. den internationale evaluering: 
 

• Der blev spurgt ind til forskellige detaljer omkring evalueringen og man drøf-
tede mulige omkostninger og det realistiske ambitionsniveau ift. de foreslå-
ede tiltag. 

Vedr. eDNA: 
• Benyttes eDNA ifm. vandrensning i dag? Det er oplagt at bruge metoden til 

eksempelvis E. Coli-tællinger, men  
• Hvor meget benyttes eDNA i miljøovervågningen? Metoden benyttes specielt 

ifm. identifikation af tilstedeværelsen af sjældne arter, som ikke umiddelbart 
kan findes/ses – eksempelvis flodperlemuslingen i Varde å. 

 
Ad pkt. 7. Panelets forslag til emner for næste møde  
Et forslag til emne for næste møde var ”Målemetoder for mikroplast”. Panelet opfor-
dres desuden til at sende eventuelle ønsker (til Kirsten Bang kib@dce.au.dk) i god tid 
inden næste møde, som vil blive afholdt i foråret 2018.  
 
Kurt Nielsen bad desuden panelet om feedback på mødernes form og indhold. Et 
medlem udtrykte tilfredshed med mødets indhold af både organisatorisk og faglig in-
formation. Flere opfordrede samtidig til, at inddrage panelet mere ift. f.eks. mere 
strategiske overvejelser – evt. gennem oplæg om en problemstilling/overvejelse med 
efterfølgende feedback fra panelet (eller i forvejen udpejede panelmedlemmer som er 
særligt relevante ift. emnet) gerne med forudsendt materiale til forberedelse. Kurt Ni-
elsen tog input ad notam.  
 

mailto:kib@dce.au.dk

